
 

  
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_23.02.2022__                                                   № 19-К 

 

Про  проведення конкурсу та початок  

формування конкурсної комісії для 

проведення конкурсу на зайняття 

посади директора Центру комплексної  

реабілітації для дітей та молоді з  

інвалідністю Оболонського району  

міста Києва 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,    

статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження 

Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника надавача соціальних послуг 

державного/комунального сектору», розпорядження Київського міського 

голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення 

керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва», рішення Київської міської ради 

від 07 жовтня 2021 року № 2742/2783 «Про зміну найменування Центру 

соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями в Оболонському районі міста Києва на Центр комплексної 

реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста 

Києва»: 

 

1. Оголосити конкурс на зайняття посади директора Центру комплексної 

реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста 

Києва. 

 

2. Затвердити текст оголошення на зайняття посади директора Центру 

комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського 

району міста Києва. 

 

3. Затвердити текст оголошення про початок формування конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Центру 



 

комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського 

району міста Києва, що додається. 

 

4. Затвердити перелік питань для перевірки на знання норм відповідного 

законодавства України, що додаються. 

 

5. Відділу управління персоналом апарату Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 

 

здійснити протягом 10 календарних днів після оприлюднення оголошення 

про проведення конкурсу на зайняття посади директора Центру комплексної 

реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста 

Києва прийняття пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії від 

суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону 

України «Про соціальні послуги»; 

 

підготувати не пізніше ніж через 15 календарних днів проєкт 

розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

«Про затвердження персонального складу конкурсної комісії для проведеня 

конкурсу на зайняття посади директора Центру комплексної реабілітації для 

дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва» згідно 

поданих до відділу управління персоналом апарату Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації кандидатур. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації     

Трофимова А.В. 

 

 

Голова                                                                                                Кирило ФЕСИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


